
       Twenty-Third Sunday in Ordinary Time – Sep. 10, 2017 

The O ther Person … 

 
When a Christian dishonors God, other Christians have a responsibility to go and talk to that person. Two 

remarks need to be said at this point. Jesus never asked us to go around correcting the moral behavior of 

the society as a whole. In a certain sense, that is none of our business. But the life of those who belong to 

our spiritual community is our business. Discussing a personal misbehavior is a very sensitive issue. It is 

also a risky one because you never know how the other person will react. When we read or hear Mat. 18:15-

20 we should be aware that each must take responsibility for the spiritual welfare of the other. 

 

October 21st the Diocesan Pilgrimage  

 
Diocese of Paterson Office has arranged an overnight option pilgrimage to Washinton, DC for the faithful 

to attend the night before. Those participating in the two-day trip will go to the National Shrine of Saint 

Jude, for prayer and Mass, and to the National Shrine of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, which 

is America's first Cathedral is organizing to the Basilica of the National Shrine of the Immaculate 

Conception. 

 

In his letter to the priests of the Paterson Diocese Bishop Serratelli wrote: “This year, in which we celebrate 

the 100th Anniversary of Our Lady of Fatima, we are also celebrating the 80th Anniversary of the Diocese, 

and the re-opening of our Diocesan Cathedral. Next month, we will have our tri-annual pilgrimage. This 
pilgrimage is part of a truly blessed year.   

As a diocese, we gather for prayer invoking Our Lady as an intercessor, seeking her help as the patroness 

of the Americas. During this important spiritual visit, we will offer the faithful time for prayer, Adoration 

of the Blessed Sacrament, Sacrament of Confession, and the celebration of the Holy Eucharist in a 

concelebrated Mass by the priests of the diocese. There will be opportunity for the pilgrims to participate 

in the Catechetical talks being offered that day.” 

Please register in our Parish for that pilgrimage.  More information about it will be provided soon. 

 

Polish School 
Classes in our Parish Polish School are in each Saturday from 9:00 AM to 1:00 PM.  For more 

information please call: (201) 328-6778 or (212) 380-6714. 

   

Collection from last weekend – September 2/3:  $ 1,370.00.  Thank you for your generosity! 

 

Mass Intention 

Sat. Sep 9th 5:00 PM  + Michael Bindas sr, req.Bindas Family 

Sun. Sep 10th 9:00 AM  For Parishioners 

10:30 AM  + Janina Gabrych, zam Córka z Rodziną 

Mon Sep.11th, 17  No Mass 

Tue. Sep.12th 7:30 AM  + Jerzy Polkowski  

Wed. Sep 13th 7:30 PM +  May & Ray Cerchione and Ann & Joseph Kuchta 

Th. Sep 14th 7:30 AM + Augustyn Tereska 

Fri  Sep 15th 7:30 AM  Teresa Karcz w 3 rocz. śm. zam. Mąż z Rodziną 

Sat. Sep 16th 5:00 PM  + Elizabeth Kuretich, req. Elenor & Bill 

Sun. Sep 17th 9:00 AM  + Special Intention 

10:30 AM  1) + Grzegorz Brzozowski, zam. Rodzina Niemiński 

                   2)  Dziękczynno-błagalna 
 



       Dwudziesta Trzecia Niedziela Zwykła  – 10 września, 2017 
 

Druga osoba …  

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w 

cztery oczy (…) Jeśli zaś nie usłucha” … (Mt 18:15-20) powinniśmy upomnieć go razem z kimś. 

A wszystko tylko po to, by "pozyskać" go, a nie na przykład po to, by mu udowodnić, że jest złym 

człowiekiem, albo po to, by mu pokazać swoją wyższość nad nim. 

  

Jeśli nie uda nam się go pozyskać, powinniśmy traktować go jak "poganina" lub "celnika", to 

znaczy powinniśmy kochać go i chętnie z nim się spotykać (jeśli nas zaprosi), bo i Jezus kochał 

celników i chętnie do nich chodził, gdy Go zapraszali. 

 

Dwudniowa Diecezjalna Pielgrzymka do Washington DC 

 

Diecezja Paterson zaaranżowała już dwudniową pielgrzymkę rozpoczynającą się 21 października 

br. do dwóch sanktuariów w Waszyngtonie. Jednym z nich jest Sanktuarium Świętego Judy 

Tadeusza, a drugie to Narodowe Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej.   

 

Biskup Serratelli w swoim liście do kapłanów podkreślił, że w tym roku obchodzimy 100-tną 

rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie oraz 80-tą rocznicę istnienia Diecezji Paterson z otwartą 

niedawno odnowioną Diecezjalną Katedrą. 

 

Podczas planowanej pielgrzymki będziemy prosić Matkę Bożą, która jest patronką obydwu 

Ameryk, o Jej szczególne wstawiennictwo za każdym z nas i za naszą ojczyzną. Dla duchowego 

ubogacenia pielgrzymów przewidziana jest Adoracja Najświętszego Sakramentu, spowiedź, 

uczestnictwo we Mszy świętej koncelebrowanej przez diecezjalnych księży oraz uczestnictwu w 

specjalnym katechetycznym przemówieniu.   

 

Prosimy o zapisy na tę pielgrzymkę w naszej Parafii. Bliższe informacje będą dostarczone 

wkrótce.  

 
Taca z ostatniego weekendu: 2/3 września: $ 1,370.00.   Dziękujemy za hojność!  

 

Polska Szkoła   

 

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 9 rano do 13-tej.  Prosimy o kontakt - (201) 328-6778 lub (212) 

380-6714. 

 

Hall for Rent/Sala do Wynajęcia   -  Weddings          -                Zabawy 

                                                            -  Parties              -                Uroczystosci 

 

                                            Remember our parish in your will.       

 
 



 
 
 
 
 

 


